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Wees gerust veeleisend.

Een partner van:



4 | Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 5  4 | Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 5  

Sectionale poorten
voor elk type woning
Je droomt van een kwalitatieve garagepoort die je het 

hoogste comfort, gebruiksgemak en veiligheid biedt én 

bovendien perfect aansluit bij je persoonlijke levensstijl? 

L-door heeft zich vanaf het begin toegelegd op het 

ontwikkelen en produceren van kwalitatieve sectionale 

poorten, met passie voor innovatie en constante 

productverbetering. L-door heeft het volledige proces 

van productie tot na-service in eigen beheer. Dit 

garandeert jou als klant een snelle en professionele 

service in heel België, maar ook in het buitenland. Met 

een garagepoort van L-door kies je dan ook voor een 

Belgische producent die jou een kwalitatief hoogstaand 

product aanbiedt, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

duurzaamheid, comfort en veiligheid en dit aan een 

correcte en transparante prijs. Bij L-door staan jij en je 

project centraal. Wees dus gerust veeleisend.

1997 125 +60.0002
OPRICHTING L-DOOR MEDEWERKERS VESTIGINGEN POORTEN GEPLAATST
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Automatisatie, comfort en veiligheid

Kies voor extra veiligheid

Kies de kleur of folie van je 
sectionaalpoort

Wens je een loopdeur, raampjes 
of een brievenbus

Kies een paneeltype

5
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In 5 stappen naar je garagepoort 
op maat

Met meer dan 15 paneelvarianten biedt de Section Line 

je het grootste aanbod in Europa, met zelfs een 60mm 

paneelvariant. Maar ook in de Nature Line en Puma Line 

hebben wij een ruime waaier aan uitvoeringen.

Wil je meer licht in de garage, dan zijn ramen de ideale 

oplossing. In het ruime gamma vind je zeker een type 

naar je smaak. Dient de garage ook als vaste toegang 

tot je woning, dan kan je opteren voor een loopdeur.

Om je garagepoort helemaal uniek te maken, kan je 

zelf de kleur van je garagepoort kiezen. Dankzij het 

unieke lakprocedé zal je garagepoort de tand des tijds 

moeiteloos doorstaan. Ook een ruime waaier aan folies 

is mogelijk.

Je sectionaalpoort automatiseren biedt je nog 

meer comfort. Met één druk op de knop open je de 

garagepoort vanuit de wagen. Bovendien is de motor 

voorzien van een anti-ophefbeveiliging, een extra 

bescherming tegen inbraak.

Je nieuwe garagepoort is voorzien van een standaard 

beveiligingsniveau volgens de wettelijke normen en kan 

naar wens uitgerust worden met extra beveiligingen.

Je project op maat in betrouwbare 
handen

Advies en offerte

Onze adviseurs staan klaar om je te begeleiden bij 

de keuze van je nieuwe garagepoort. Net zoals je 

garagepoort maatwerk is, mag je een gedetailleerde 

offerte op maat verwachten.

Bestelling

Je bent overtuigd van de kwaliteit die je wordt 

aangeboden en dus wens je te bestellen. Wij starten je 

project op maat op.

Opmeting

De opmeter komt op de werf of bij je thuis langs om 

de situatie ter plaatse te bekijken. Aan de hand van zijn 

opmetingen, kan je garagepoort op maat geproduceerd 

worden.

Productie

Na controle door onze werkvoorbereiders, komt je 

garagepoort stilaan tot leven. De panelen worden op 

maat gezaagd, je poort wordt gelakt, afgewerkt en 

grondig gecontroleerd. Nadien wordt je poort klaargezet 

voor plaatsing.

Plaatsing

De planningsdienst spreekt met jou een gewenste 

plaatsingsdatum af. ‘s Ochtends mag je het 

montageteam verwachten. Je garagepoort wordt 

geplaatst met de meeste zorg. De monteurs verlaten 

de werf steeds netjes, doen nog een laatste controle en 

geven je een woordje uitleg.

Blijven genieten

Om de maximale levensduur van je garagepoort te 

garanderen en jouw gebruiksgemak te verzekeren, 

raden we je aan om je garagepoort jaarlijks aan een 

grondige controle te onderwerpen. Dit is geheel 

vrijblijvend.

1
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10 JAAR

GARANTIE
TOT
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Section Line
Met de Section Line kies je voor een garagepoort die opgebouwd 

is uit meerdere panelen, ook wel sectionaalpoort genoemd. Jij kiest 

de uitvoering en wij produceren deze in het eigen atelier volledig 

op maat van je woning.

Bekijk online
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Je sectionale garagepoort in 
harmonie met de bouwstijl van je 
woning
Elke woning is uniek, elke persoonlijkheid ook. Wij 

houden hier graag rekening mee en zorgen er voor dat 

je sectionale poort perfect aan je wensen voldoet. Voor 

elke woning bestaat er een sectionale garagepoort die 

harmonieus aansluit bij de door jou gekozen bouwstijl. 

Wij bieden je het meest uitgebreide gamma aan 

paneelvarianten en lakken je sectionale poort volgens 

een uniek procédé in de kleur van je dromen. 

Er wordt niet met standaardmaten gewerkt, maar maken 

elke sectionale garagepoort op maat. 

Wens je je poort te gebruiken als vaste toegang tot je 

woning? Dan kan je opteren voor een loopdeur. Of wens 

je meer licht in de garage? Dan voorzien wij je poort van 

een raam naar keuze.  

De isolatiewaarde is een belangrijke 
troef.

De isolatiewaarde van een sectionale garagepoort is 

een belangrijke troef in vergelijking met een standaard 

kantelpoort. Wij bieden jou sandwichpanelen, opgevuld 

met polyurethaanschuim van maar liefst 42 mm dik. 

Dit komt niet enkel de duurzaamheid en sterkte van 

jouw poort ten goede, maar garandeert ook een 

hoge isolatiewaarde, wat je een belangrijke besparing 

kan opleveren op jouw energiekosten.  Rubberen 

dichtingsstrips tussen de panelen, aan de zijkanten, 

bovenkant en onderkant van je poort zorgen er 

bovendien voor dat koude en vocht buitengehouden 

worden. De neus/groef en de voorzijde van het paneel 

worden uit één plaat opgebouwd, wat zorgt voor extra 

stevigheid.

Extra ruimte ...
Mooi meegenomen

Naast comfort, duurzaamheid, isolatie en veiligheid 

is de extra ruimte ongetwijfeld een grote troef, of 

beter gezegd: het plaatsverlies dat je vermijdt door te 

kiezen voor een sectionale poort. Doordat de poort in 

secties is ingedeeld, is het plaatsverlies in de garage te 

verwaarlozen. Bij het openen zwenkt de poort niet uit. 

Dit heeft tot voordeel dat je geen nuttige ruimte verliest 

op het voetpad of de oprit. Je kan dus gerust je wagen 

tot vlak voor je garagepoort parkeren. 
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Paneeltypes

Met meer dan 15 verschillende panelen, kan iedereen zijn gading 

vinden. De panelen kunnen gelakt worden in een kleur naar keuze. 

Alle panelen hebben een dikte van 42mm, wat de isolatiewaarde, 

duurzaamheid en stabiliteit ten goede komt. De buitenwanden zijn 

vervaardigd uit staal en worden binnenin opgevuld met isolerend 

PUR-schuim.

ST19

Bovenaan gelijnd

ST21

Verticaal gelijnd

ST2

Gelijnd

ST3 / STF

Niet gelijnd

ST18

Centraal gelijnd

ST17

Microline

Vlak

De hier afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.12 | Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 13  
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Houtnerfimitatie

ST5

Niet gelijnd

ST9

Gelijnd

ST10

Cassette

ST15

Centraal gelijnd

Stucco

ST1

Gelijnd

ST4

Niet gelijnd

De hier afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.De hier afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

60 mm

60mm paneel

Verkrijgbaar in type ST3, vlak, niet gelijnd
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Kleur

Je wilt dat je garagepoort bij het schrijnwerk van je woning past. 

De kleur van je nieuwe sectionaalpoort is dus heel belangrijk. 

Wij geven je graag advies, maar laten je vrij in de keuze van de 

kleur, van standaardwit tot de trendkleuren RAL 7030 en 7039 of 

een afgeleide/aansluitende kleur van een raamfabrikant. Alles is 

mogelijk, van lak tot PVC-folie.

Wist je dat ...

Je kan kiezen tussen gladde lak en korrellak. Kies je voor korrellak dan is je garagepoort 
minder gevoelig aan krassen. Als afwerking krijgt elke poort een vernislaag.

• Alle RAL-kleuren

• Specifieke kleuren van raamproducenten

• Kleur op staal

Ruime keuze aan kleuren

• Voor woningen in kustgebied

• Bescherming tegen zeezout

• Extra garantietermijn van 2 jaar op de laklaag

Extra bescherming tegen extreme 
omstandigheden
Woon je aan de kust of is je garagepoort onderhevig aan 

zware weersomstandigheden, dan raden we je aan om 

een extra vernislaag op je garagepoort te laten zetten. 

Deze vernislaag geeft een bijkomende bescherming 

aan je garagepoort
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Opties

Bij maatwerk horen ook opties voor je garagepoort. Zo kunnen 

we je nieuwe garagepoort voorzien van ramen voor voldoende 

lichtinval. Als je de garagepoort vaak gebruikt als vaste toegang, 

kan je kiezen voor een deur in of naast de garagepoort. Er zijn ook 

nog andere opties mogelijk zoals een kattenluik of een brievenbus.

Ramen

• Aluminium

• Acrylaat

• Gezandstraald, mat of klaar glas

• Rechthoekig, vierkant, rond, ovaal of halve maan

Heel veel mogelijkheden

• Brievenbus volgens Europese normen

• Kattenluik

• Ventilatierooster

• Cilinderslot

• Noodontkoppeling

• Loopdeur op maat

• In de poort verwerkt of ernaast

• In dezelfde panelen en kleur

• Aluminium stijlen
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DeurAndere opties

ISOLEREND

TOCHTWEREND

DESIGN

GELAKT

De Letterbox is de enige geïsoleerde en tochtvrije 

brievenbus op de markt. De Letterbox is voorzien van 

2 kleppen met kierdichtingen. Dit principe zorgt ervoor 

dat er een stilstaande luchtkamer ontstaat, welke een 

isolerende werking heeft met een U-waarde van slechts 

1,23 W/m² .K. Een must voor iedere woning. Bovendien 

is de brievenbus tochtvrij (QV10=0,0000722 dm3.s-1).

Daarnaast is de buitenste klep geïsoleerd door middel 

van hoogwaardig isolatiemateriaal. Deze is beschikbaar 

in geanodiseerd geborsteld aluminium of kan gelakt 

worden in een kleur naar keuze, aansluitend met de 

kleur van uw garagepoort. De binnenklep bestaat uit 

kunststof in ral 9010.

Letterbox
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Railsystemen

Er worden twee types railsystemen aangeboden, zo 

kunnen wij ook voor de situatie bij jou thuis de beste 

keuze maken om je garagepoort te installeren.

Bij het hardwaresysteem G200 is een vrije bovenruimte 

vereist van 200mm. Bij alle geleidingssystemen wordt 

er uitsluitend gebruik gemaakt van verzinkte en 

gepoedercoate torsieveren, die zich bij de G200 boven 

je sectionale garagepoort bevinden.            

G200

G100 / R60

Voor garages met een beperkte inbouwhoogte 

is het hardwaresysteem G100 ontwikkeld. Dit 

geleidingssysteem heeft slechts een inbouwhoogte 

van 80mm nodig in de eerste slag boven de dagmaat. 

In de tweede wordt dit 50mm. De torsieveren bevinden 

zich bij de G100 aan het eind van de horizontale rails. 

Het hardwaresysteem R60 met rechte rail wordt 

toegepast op garagepoorten uit het gamma van de 

Nature Line en Puma Line.

Deze innovatie berust op het principe van het 

vasthouden van lucht, omdat stilstaande lucht zelf een 

goede isolator is. De VA Isolator vermijdt de ‘koudebrug’ 

en zorgt tevens ook voor een actieve vorm van 

geluidsisolatie. Deze is optioneel te verkrijgen.

VA Isolator, rubber voor extra 
isolatie

De gepatenteerde Smart-Connection® is de verbinding 

tussen de horizontale en verticale rails. Onze innovatieve 

oplossing zorgt ervoor dat je sectionaalpoort nagenoeg 

geluidloos opent en sluit én bovendien minder 

slijtagegevoelig is.

In het hardwaresysteem wordt er standaard gebruik 

gemaakt van een in aluminium uitgevoerde bocht. Dit 

hoogwaardige materiaal geeft de bocht een perfecte 

pasvorm en voorkomt een vroegtijdige slijtage.

De toprails zijn uit één stuk gebogen om een rustige, 

geluidloze  loop te garanderen.

De rails hebben de vorm van een V, waardoor de 

kogelgelagerde looprollen in de rails gegarandeerd 

zijn van een soepele en stabiele loop én de levensduur 

verlengd wordt.

De torsieveren van je sectionale garagepoort worden 
steeds op maat gemaakt, afhankelijk van de afmeting 
en het gewicht. De torsieveren zorgen voor een perfecte 
uitbalancering van het poortblad. De torsieveren worden 
steeds voorzien van een poedercoating in zilvergrijs, 
waardoor de levensduur verlengd wordt met maar liefst 
40%.

Smart-Connection®

Aluminium bocht

V-gevormde rails

Gepoedercoate torsieveren
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Automatisatie

Een gebruiksvriendelijke garagepoort is voorzien van een motor. 

Wij bieden je kwalitatieve en energiezuinige motoren met 

oog voor design en gebruiksgemak. Bij elke motor worden 2 

afstandsbedieningen meegeleverd.

• Hoogwaardige techniek

• Sober en modern design

• Energiebesparende functie 

• ‘SmartGarage’ voorbereiding voor bediening met  

smartphone en tablet

• AES 128 Bit versleutelingstechnologie voor de 

hoogste veiligheid

• LED-verlichting

• Intelligente bedieningen

• Loopsnelheid van 15 cm/seconde

• Vermogen in rust < 0,5 W

• Zelfremmende wormwieloverbrenging

• Geïntegreerde uitschakelautomaat bij hindernissen

Efficiency 600 - 800

Bedien je garagepoort met de app 
‘SmartGarage’ op je smartphone 
en tablet

Met de SmartGarage app ben je ten allen tijde in staat 

om je garagepoort comfortabel en mobiel te besturen. 

Je kan statussen opvragen en instellingen wijzigen. Zo 

kan je bijvoorbeeld de actuele positie van je garagepoort 

• Geoptimaliseerd voor het gebruik met smartphone 

en tablet

• Kan gepersonaliseerd worden door de eigen 

garage als achtergrondafbeelding te uploaden

• Ontvang alle info over de actuele status van je 

garagepoort, ook als je onderweg bent

• Via de cloud wordt alle info meteen naar de app 

doorgestuurd

• Gratis download via de AppStore (iOS) of Google 

Play (Android)

opvragen, terwijl je onderweg bent. Steeds een veilig 

gevoel, zowel op het thuisnetwerk als wereldwijd via 

het internet.

Veel voordelen

DE SET

Gateway voor data overdracht via de 
Cloud

Bidirectionele module, 868 MHz 
(kan ingestoken worden)

FUNCTIES

              Uitlezen van de aandrijving

              Activeren ventilatiestand

              Stop

              Verlichting AAN/UIT

              Menu

              OPENEN: Deur naar boven schuiven
              SLUITEN: Deur naar onder schuiven

              Persoonlijke achtergrond instellen

STOP

IN EEN OOGOPSLAG

Meerdere poorten kunnen bediend worden

Met één beweging van de vinger kan het openen, sluiten en tevens 
stoppen van de aandrijving geactiveerd worden

Zowel de verlichting als de ontluchtingsfunctie kunnen bediend 
worden 

Weergave van de actuele poortstatus

Uitlezen van het aantal cycli

Uitlezen van de softwareversie van de aandrijving

Uw eigen garage kan als achtergrondafbeelding ingesteld worden

Gebruik van handzenders nog steeds mogelijk

Bedieningen

Met één druk op de knop, opent je garagepoort 

automatisch. Omdat elke gebruiker andere wensen 

heeft, kan je kiezen uit meerdere types (afstands)

bedieningen.

• Handzenders

• Codeklavier

• Vaste drukknop

• Sleutelschakelaar

• Vingerscan

• SmartGarage

Bestel online extra 
afstandsbedieningen of 
vervangonderdelen

• Originele afstandsbedieningen

• Gemakkelijk zelf instellen

• Binnen de 2 werkdagen in huis

• Veilige verzending

www.l-door-shop.be
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Impulsgevers

SmartGarage

Draadloze codeschakelaar SleutelschakelaarDraadloze drukknop Sleutelschakelaar

SmartGarage app SmartGarage set Bidirectionele module

Handzender met 3 kanalen, 433 MHz

en KeeLoq-wisselcode, AES 128-bit

Meer bedieningsmogelijkheden op aanvraag.
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Veiligheid

Bij de aankoop van een nieuwe garagepoort is veiligheid één van 

de belangrijkste eisen. Daarom voorzien wij je sectionale poort 

standaard van de belangrijkste beveiligingen. Afhankelijk van het 

gebruik, kan je deze steeds uitbreiden.

Standaardbeveiliging

• Anti-vingerklembeveiliging voorkomt dat de 

vingers kunnen geklemd raken tussen de panelen.

• Veerbreukbeveiliging voorkomt dat de garagepoort 

naar beneden komt als één van de veren breekt.

• Onderloopbeveiliging: kies je voor een garagepoort 

met elektrische bediening, dan zal je poort 

automatisch stoppen als ze een object onder de 

sluitende poort raakt.

Uitbreiding beveiliging

• Fotocelbeveiliging: onderaan je garagepoort 

monteren we een onzichtbare infraroodstraal, 

wordt deze onderbroken bij het sluiten, dan zal je 

garagepoort opnieuw openen.

• Noodontkoppeling: ontkoppel de garagepoort 

langs buiten zonder gebruik te maken van de motor. 

Aangewezen voor gemotoriseerde poorten waarbij 

de garagepoort de enige toegang is tot de garage.

• Doorloopbeveiliging: Met de nieuwe lichtgordijnen 

wordt het detectiegebied binnen de dagmaat van 

uw sectionale garagepoort fors uitgebreid. Dit 

betekent dat werkelijk alles gedetecteerd wordt, 

van spelende kinderen tot en met je nieuwe wagen.
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Onderhoud

Met de aankoop van een onze garagepoorten, kies je voor kwalitatief 

Belgisch maatwerk. Ook na de plaatsing kan je een beroep doen 

op L-door om de levensduur van je garagepoort te maximaliseren.

Net als je wagen, bestaat een sectionale poort uit 

mechanische onderdelen. Ondanks het gebruik van 

kwalitatieve materialen en een strikte kwaliteitscontrole, 

raden we sterk aan om je garagepoort periodiek te laten 

• Volledig nazicht en bijregelen van je sectionale 

poort en veren;

• Smeren van de poort;

• Nauwkeurig nazicht van de staalkabels;

• Nazicht en controle van de verschillende 

beveiligingen;

• Nazicht van de motor (indien van toepassing);

• Vervanging van eventueel beschadigde 

onderdelen.

Wat houdt een preventief 
onderhoud in?

nazien. In de meeste gevallen functioneert alles nog 

prima en wordt alles gesmeerd. Op deze manier kan je 

de levensduur van je garagepoort aanzienlijk verlengen.

Registreer je garagepoort

Je nieuwe garagepoort werd geplaatst. We hopen dat 

je tevreden bent. Om je in de toekomst op de hoogte 

te kunnen houden en je tal van voordelen te kunnen 

geven, kan je hier je garagepoort registreren.

Herstelling nodig?

Stel je een defect vast aan je garagepoort, aarzel dan 

niet onze technische dienst te contacteren.

Is een interventie noodzakelijk, dan plannen wij graag in 

overleg een afspraak in om bij jou langs te komen.
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GARANTIE
TOT
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Offerte aanvragenGarantie tot 10 jaar

Een standaardprijs voor je garagepoort kunnen we je niet geven. 

Wij werken uitsluitend op maat en dat heeft enkel voordelen. Zo 

betaal je enkel voor wat je echt nodig hebt en past je garagepoort 

naadloos in je woning. Graag je bezoek aan onze toonzaal of een 

verkooppunt voorbereiden? Met onderstaand formulier helpen we 

je graag op weg.

Geen tijd om langs te komen? 

Vraag meteen je offerte online 

aan.

Surf naar www.l-door.be of 

scan de qr-code.

Afmetingen

Hoogte:

Breedte:

Paneeltype

ST

Kleur

Ral

Folie

Fabrikant

Elektrische bediening (motor)

Ja

Nee

Inclusief 2 handzenders

Opties:

Kijkvensters

Brievenbus

Kattenluik

Deur in de poort

Deur naast de poort

Opmerkingen / vragen:
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Je geniet van twee types garantie:

Wettelijke garantie:

De producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantieperiode. Voldoet het 

geleverde goed niet aan hetgene dat besteld werd, dan kan je je hier op beroepen.

Commerciële garantie

Bovenop de wettelijke garantie bieden wij een extra garantie. Hierbovenop kan je 

genieten van een uitgebreide commerciële garantie tot 10 jaar na plaatsing, wanneer je 

kiest voor één van de serviceformules.

* Exclusief motor, aandrijfmechanisme en werkuren

** Met uitzondering van de houten poorten uit het Nature Line gamma (gelakt in RAL kleur of kleurloze beschermlaag) waar een garantie van 
1 jaar geldt.

*** Indien onderhoudsovereenkomst afgesloten binnen 1 jaar na plaatsing.

Uitgebreide informatie vind je in onze aanvullende garantiebepalingen op onze website.

Vraag naar een onderhoudsovereenkomst en blijf zorgeloos genieten van een verlengde garantie.

Met de aankoop van je nieuwe garagepoort kies je bewust voor 

kwalitatief Belgisch maatwerk. Als ISO-gecertificeerd bedrijf zijn wij  

constant op zoek naar kansen om de kwaliteit van de producten 

continu te verbeteren. Je geniet daarom dan ook van marktconforme 

en transparante garantievoorwaarden.

10 JAAR

GARANTIE
TOT

Garantie

Formule Follow-up

1 jaar

Formule Comfort

5 jaar

Formule Comfort+
10 jaar

Eénmalig onderhoud door L-Door 
het eerste jaar na plaatsing.

Jaarlijks onderhoud door L-Door 
gedurende de eerste 5 jaar na plaatsing.***

Jaarlijks onderhoud door L-Door 
gedurende de eerste 10 jaar na plaatsing.***

Wettelijke garantie x x x

2 jaar extra garantie op de lak 
bij extra vernislaag x x x

5 jaar (degressief) op de lak** x x x

5 jaar garantie op de motor x x

5 jaar garantie op de materialen* x x

10 jaar garantie op de materialen* x
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Referenties Referenties
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ST3

ST3

ST3 met boograam

ST3

ST3

ST3 met vast paneel

ST17

ST17

ST18

ST17

ST17

ST18
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Referenties Referenties
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ST19

ST19

ST21

ST19

ST19

ST21 met plint en makelaar

ST21 ST21 met plint en makelaar

ST21

ST21

ST21 met manueel slot

ST21 met plint, makelaar en sierlijst / vast bovenpaneel
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Referenties Referenties

Bekijk meer referenties

Wil je graag meer referenties zien, neem dan 

eens een kijkje op onze website. Je kan zelfs 

selecteren op stijl en materialen. Scan de 

qr-code:

Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 35  34 | Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen

ST21 ST15

ST10 met kijkvenstersST9 met boograam

ST1 met manueel slot ST1

VOOR: zware houten manuele poort NA: STF met zetwerk en deur

STF STF

STF
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Hout geeft extra karakter aan je woning. Voor je garagepoort 

selecteren we enkel de beste en meest kwalitatieve materialen. Je 

persoonlijke adviseur begeleidt je met deskundig advies doorheen 

de gevarieerde mogelijkheden. De Nature Line heeft zowel poorten 

voor pastorijwoningen als strakke villa’s in het gamma.

Bekijk online
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Nature Line
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Nature Line STC
Klassieke houten garagepoort in landelijke stijl

De garagepoorten in hout, met een karaktervolle 

uitstraling, zijn geschikt voor zowel nieuwbouw in 

pastorijstijl als voor renovatie. Je kan kiezen voor 

waterproof garant maar ook voor verschillende 

houtsoorten zoals afzelia, afrormosia, ceder, padouk of 

meranti. Je kan je sectionaalpoort laten lakken in een 

kleur aansluitend bij je ramen en deuren of kiezen voor 

een kleurloze behandeling. De extra touch geef je met 

een plint en makelaar, en met een raampje in kruishout.

Ontdek alle mogelijkheden in onze productcatalogus 

CRE-8-IVE of kijk op www.cre-8-ive.be

Creatieve garagepoorten voor particuliere woningen | 1  

Productcatalogus
Creatieve garagepoorten voor particulieren

We make 
your sectional door invisible

20
JAAR
1997 / 2017
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Nature Line STL
Een houten garagepoort als onderdeel van de gevelbekleding

Een moderne woning in combinatie met natuurlijke 

materialen, zoals hout, geven een warme uitstraling. 

Het is mogelijk om de bekleding op de sectionale 

garagepoort te laten doorlopen op de gevel, zodat de 

poort als het ware onzichtbaar wordt en verdwijnt. Meer 

nog, wij nemen het volledige project op ons en tekenen 

het plan uit, plaatsen poort en gevelbekleding.

Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 39  
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Gewonnen voor iets vernieuwend? De Puma Line is veel meer 

dan een garagepoort, het is een totaalconcept. De sectionale 

garagepoort maakt integraal deel uit van de gevel en verdwijnt 

volledig wanneer deze gesloten is. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bekijk online
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Puma Line
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Puma Line STX
De garagepoort verdwijnt in hetzelfde vlak als de gevelbekleding

Een strak concept in een vlakke uitvoering, dit typeert 

de Puma Line STX. Je sectionale garagepoort verdwijnt 

in de naast- en bovenliggende gevelbekleding. 

Hiervoor werken we enkel samen met gerenommeerde 

fabrikanten zoals Trespa, Eternit, Rockpanel, ... Zo krijgt 

je woning een tijdloze uitstraling. We zijn steeds op zoek 

naar nieuwe uitdagingen om de garagepoort te laten 

verdwijnen in de gevelbekeding. Daag ons uit!

Ontdek alle mogelijkheden in onze productcatalogus 

CRE-8-IVE of kijk op www.cre-8-ive.be

Creatieve garagepoorten voor particuliere woningen | 1  

Productcatalogus
Creatieve garagepoorten voor particulieren

We make 
your sectional door invisible

20
JAAR
1997 / 2017
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Puma Line STL
Garagepoort in exclusieve samenwerking met RENSON

Kies je voor de Puma Line STL, dan kies je in één klap 

voor twee gerenommeerde Belgische fabrikanten. Je 

garagepoort, voordeur en eventueel rondomliggende 

gevelbekleding worden voorzien met aluminium 

lamellen van het merk RENSON. De lamellen krijgen 

een poedercoating. Elk project wordt met de grootste 

zorg afgewerkt doordat wij alles in handen hebben, van 

advies tot plaatsing.

Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen | 43  
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In deze productcatalogus staan de meeste technische fiches. Wil 

je meer fiches zien of ben je op zoek naar een gebruiksaanwijzing? 

Kijk dan zeker ook eens op onze website in het downloadcenter. 

Scan de qr-code hieronder en vind meteen wat je zoekt.

Bekijk online
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Technische info
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Kenmerken van de Section Line paneelvarianten

De sectionale poorten uit de Section Line worden 

vervaardigd uit vingerklembeveiligde sandwichpanelen, 

bestaande uit een dubbelwandige verzinkte staalplaat 

waartussen, met een continu lamineerprocédé, 

polyurethaan wordt aangebracht. Polyurethaan (PUR) is 

vrij van hydrofluorocarbon (HFC), hydrochlorofluocarbon 

(HCFC) met een nulwaarde inzake ozonafbrekend 

potentieel (ODP) en is bijgevolg totaal in overeenkomst 

met de protocollen van Montreal en Kyoto. Dit garandeert 

een homogene celstructuur en een goede hechting. De 

staalbeplating is 0,58 mm dik (DIN 4102). De poorten 

worden zowel rondom als tussen de panelen onderling 

voorzien van rubber afdichtingsprofielen waardoor de 

warmtetransmissie tot een minimum beperkt wordt 

(Upaneel = 0,37 W/m²/K). De geleidingsconstructie is 

geheel verzinkt en nastelbaar uitgevoerd. De looprollen 

zijn uitgevoerd met een nylon loopvlak (geruisarm en 

slijtvast) en voorzien van stofdichte zelfsmerende lagers. 

De poorten van de types ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST9/

ST10/ST15/ST17/ST18/ST19/ST21/STF zijn standaard 

gemoffeld in RAL 9010 (klaar wit) met een laagdikte van 

25 micron. Alle overige kleuren en folies zijn mogelijk op 

alle poorten mits meerprijs. 

Beschikbare hoogtes per paneelvariant

Paneelvariant Omschrijving Paneelhoogte 500 mm Paneelhoogte 555 mm Paneelhoogte 610 mm

ST1 Stucco, gelijnd x x

ST2 Vlak, gelijnd x x

ST3 Vlak, niet gelijnd x x x

ST4 Stucco, niet gelijnd x x

ST5 Houtnerfimitatie, niet gelijnd x x

ST9 Houtnerfimitatie, gelijnd x x

ST10 Houtnerfimitatie, cassette x x x

ST15 Houtnerfimitatie, centraal gelijnd x

ST17 Vlak, microline x x

ST18 Vlak, centraal gelijnd x

ST19 Vlak, bovenaan gelijnd x

ST21 Vlak, verticaal gelijnd x x

STF Vlak, niet gelijnd met folie x x x

Cijfers

Paneelhoogte: 500 mm en 610 mm (alle types behalve ST7 en ST15, 18 en 19);

Paneeldikte: 42 mm

Plaatdikte: 0,58 mm

Gewicht: +/- 11 kg/m²

U-waarde paneel: 0,37 W/m²K icm VA16R

Windbelasting: windsnelheden tot +/- 120 km/u

6

��

��

Montage

Om montage problemen te vermijden 

dienen de scharnieren tussen de pa-

nelen te worden geplaatst met de lus 

op de binnenkant van het paneel.

Het bevestigen van schroeven door 

vier diktes van staalplaten waarborgt 

het behoud van stevigheid en vermijdt 

het gebruik van versterkingen.

Quickseal  

Wij produceren garagedeurpanelen 

in hoogtes 500 en 610 mm.  Deze 

zijn van het “monocoque type” : de 

neus en het vrouwelijk gedeelte van 

het paneel zijn in de buiten staal-

plaat geprofileerd. De binnenste 

staalplaat dient als deksel om de 

aldus gevormde schaal te sluiten.

�������������

������

.netfirhcsroov ednedleg ed mrofnoc gidellov lefiorp dgilievebmelkregniV  •

 eD  • staalplaten  hebben aan de buitenkant een dikte van 0,48mm en 

aan de binnenkant 0,30mm.

•  neE beschermende plastic folie  wordt aangebracht op beide  

zijden van het paneel, zodat eventuele schade tijdens de behandeling 

wordt vermeden.

 eD  • EPDM afdichting  wordt in het vrouwelijke deel geplaatst: zijn 

positie heeft als voordeel dat hij slechts een samendrukking ondergaat, 

in tegenstelling tot andere afdichtingen die in de neus van de klassieke 

panelen worden geplaatst, waardoor ze eveneens wrijvingen onder-

gaan en los kunnen laten.

•  rebburmedob  teh skeertsthcer sneeneve u tnuk prewtno tid teM QUICK-

SEAL  in het paneel bevestigen waarmee u de kosten bespaart van een 

stalen of aluminium fixatieprofiel.

•  et leenap teh mo kjilegom teh gnithcidfa ed nav eitisop ed tkaam koO 

schilderen zonder het rubber eerst te verwijderen.

��

��

40

Beschermingsfilm Buiten staalplaat Binnen staalplaat PU hardschuim Afdichting

Mogelijkheden ST10 Houtnerfimitatie cassette

Overzicht cassettes per poort

De mogelijke hoogtedagmaten zijn:

2.000 mm => 2.240 mm

2.480 mm => 2.740 mm

Mogelijke dagmaatbreedtes

Breedte in mm -M- Aantal cassettes Mb-min Mb-max

2220 120 3 100 210

2440 180 3 100 260

2640 230 3 100 310

2880 120 4 100 220

3280 200 4 100 300

3600 120 5 100 260

3945 200 5 100 272,5

4320 125 6 100 287,5

4698 200 6 100 289

5098 143 7 100 300

5440 200 7 100 300

5500 210 7 100 300

6050 163 8 100 374,5

6540 180 9 100 210
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Railsystemen

G100 R60
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Indien de inbouwdiepte minder is dan voorgeschreven,
gelieve contact op te nemen met  L-door 053/66.44.00
Maatvoeringen enkel voor G100 Section Line

Si la dimension du recul est inférieure à celle préconisée,
veuillez contacter L-door au 053/66.44.00
Dimension seulement pour G100 Section Line

If the build-in depth is less than prescribed, we kindly 
ask you to contact our L-Door support 053/66.44.00
Measurements count only for the G100 Section Line

Horizontale doorsnede
Coupe horizontale

Horizontal cut

Verticale doorsnede
Coupe verticale

Vertical cut

 

 G100 
 Section-Line 

 

Max. Deuroppervlak // Surface max. porte // Max. surface door      =>     18 m² 
Max. Deurgewicht // Poids max. porte // Max. weight door               =>    300 Kg 
Max. Dagmaathoogte // Hauteur jour max. // Max. clear height      =>  3000 mm
Max. Dagmaatbreedte // Largeur jour max. // Max clear width        =>  6000 mm       

Poortblad in de dagmaat (manueel)// Panneaux dessous l'ouverture jour (manuel)   =  170 mm
// Door in the clear height (manually) :
Poortblad in de dagmaat (Motor)// Panneaux dessous l'ouverture jour (moteur)         =   40 mm   
// Door in the clear height (Engine):
Rails onder de dagmaat // Rails dessous l'ouverture jour // Rails in the clear height      =   50 mm 

In combinatie met VA-isolator zijn andere inbouwmaten van toepassing --> Vraag naar bijkomende fiches. 

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen.
Finition intérieure non inclus.
Interior completion surrounding the building shell are not included. 

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications
Drawings subject to any change.

Motorrail               
Rail moteur     
Engine rail

A             
Dagmaathoogte  

Hauteur jour      
Clear height

D          
Inbouwdiepte  

Dimension du recul 
Built-in depth

Max. gewicht    
Poids max.         

Max. Weight

ZS 20 2250 mm 3325 mm 225 kg
ZS 30 2580 mm 3575 mm 225 kg
ZS 40 3000 mm 4335 mm 225 kg

A   (mm) 
Dagmaathoogte  

Hauteur jour     
Clear height

C   (mm)                           
Horizontale raillengte  

Longueur rails horizontaux 
Length horizontal rails

2000 - 2125 2895

2126 - 2250 3020

2251 - 2375 3145

2376 - 2500 3270

2501 - 2750 3520

2751 - 3000 3770

Titel:

Datum: Schaal:

Klant :

A3
Getekend:Projectnummer:

20/11/2017 1:20RODS

L-door bvba
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Blad:Revisie: Eenheid:

G100 Section-Line + dorpeldetails

mm-
INA-nummer:

Werfadres :

Document:

1/2
Pag.:
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voorschriften. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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L-Door E 600 - E 800 - I 1000 

B B

Dagmaatbreedte
Largeur ouverture jour
Clear passage width

80
- Tussen aanslag en opkant
- Entre la battée et le talon

- Between grid and threshold  Min. 85 mm  Min. 85 mm 
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 Min. 85mm  Min. 85mm 

Indien de inbouwdiepte minder is dan voorgeschreven,
gelieve contact op te nemen met  L-door 053/66.44.00
Maatvoeringen enkel voor R60 Section Line

Si la dimension du recul est inférieure à celle préconisée,
veuillez contacter L-door au 053/66.44.00
Dimension seulement pour R60 Section Line

If the build-in depth is less than prescribed, we kindly 
ask you to contact our L-Door support 053/66.44.00
Measurements count only for the R60 Section Line

Horizontale doorsnede
Coupe horizontale

Horizontal cut

Verticale doorsnede
Coupe verticale

Vertical cut

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

 

 R60 (Rechte Rail) 
 Section-Line

 

Max. Deuroppervlak       =>     18 m²        <= Surface max. porte
Max. Deurgewicht          =>    300 Kg       <= Poids max. porte
Max. Dagmaathoogte   =>  3000 mm    <= Hauteur jour max.
Max. Dagmaatbreedte  =>  6000 mm    <= Largeur jour max.   

Deurblad onder dagmaat (Motor) =   85 mm  = Panneau dessous ouverture jour
Rails onder de dagmaat                  = 110 mm  = Rails dessous ouverture jour

Enkel elektrische uitvoering mogelijk
Seulement version électrique possible

Max. Deuroppervlak // Surface max. porte // Max. surface door      =>     18 m² 
Max. Deurgewicht // Poids max. porte // Max. weight door               =>    300 Kg 
Max. Dagmaathoogte // Hauteur jour max. // Max. clear height      =>  3000 mm
Max. Dagmaatbreedte // Largeur jour max. // Max clear width        =>  6000 mm       

Poortblad in de dagmaat (Motor)// Panneaux dessous l'ouverture jour (moteur)         =   85 mm   
// Door in the clear height (Engine):
Rails onder de dagmaat // Rails dessous l'ouverture jour // Rails in the clear height      =   110 mm

Enkel elektrische uitvoering mogelijk (motor) // Seulement version électrique possible (moteur) // Only electric application possible (engine)
In combinatie met VA-isolator zijn andere inbouwmaten van toepassing --> Vraag naar bijkomende fiches.

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen.
Finition intérieure non inclus.
Interior completion surrounding the building shell are not included. 

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications
Drawings subject to any change.

(rail droit)
(straight rail)

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D         
Inbouwdiepte  
Dimension du 

recul
SZ 11 2250 mm 3325 mm
SZ 12 2580 mm 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm

A   (mm) 
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

C   (mm)                           
Horizontale raillengte  

Longueur rails horizontaux

2000 - 2125 2895

2126 - 2250 3020

2251 - 2375 3145

2376 - 2500 3270

2501 - 2750 3520

2751 - 3000 3770

Motorrail               
Rail moteur     
Engine rail

A             
Dagmaathoogte  

Hauteur jour      
Clear height

D          
Inbouwdiepte  

Dimension du recul 
Built-in depth

Max. gewicht    
Poids max.         

Max. Weight
ZS 20 2250 mm 3325 mm 225 kg
ZS 30 2580 mm 3575 mm 225 kg
ZS 40 3000 mm 4335 mm 225 kg
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L-Door E 600 - E 800 - I 1000 

B B

Dagmaatbreedte
Largeur ouverture jour
Clear passage width

 Min. 85 mm  Min. 85 mm 
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80
- Tussen aanslag en opkant
- Entre la battée et le talon

- Between grid and threshold

 

 R60 (Rechte Rail) 
 Section-Line

 

(rail droit)
(straight rail)

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D         
Inbouwdiepte  
Dimension du 

recul
SZ 11 2250 mm 3325 mm
SZ 12 2580 mm 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm
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Railsystemen

G200 R60

A

A

 A
 

 Cmin = A + 375 mm 

 B
1 

>=
 2

00
 m

m
 

 250  Dmin = A + 650 mm 

C C

 C
 

 Min. 85 mm  Min. 85 mm 

Horizontale doorsnede
Coupe horizontale

Horizontal cut
Indien de inbouwdiepte minder is dan voorgeschreven, 
gelieve contact op te nemen met  L-door 053/66.44.00
Maatvoeringen enkel voor G200 Section Line

Si la dimension du recul est inférieure à celle préconisée, 
veuillez contacter L-door au 053/66.44.00
Dimension seulement pour G200 Section Line

If the build-in depth is less than prescribed, we kindly 
ask you to contact our L-Door support 053/66.44.00
Measurements count only for the G200 Section Line

G200 kan enkel worden toegepast/bevestigd op
terug gemetselde gevel of betonnen ondergrond

G200 peut uniquement être utilisé/fixé avec un retour 
en maçonnerie ou un sous-linteau en béton.

G200 can only be used/mounted on a recurring facade 
or a concrete surface

Bevestigingspunt van de motorrail ZS 20 & ZS 30 dient 250mm dieper te worden 
bevestigd om de openingsslag voor de dagmaathoogte te bereiken!

Les rails moteur ZS 20 et ZS 30 doivent être fixés 250mm plus loin que 
les rails horizontaux afin de garantir un passage libre maximum (hauteur jour).

The anchorage for the engine rail ZS 20 & ZS 30 needs to be fixed ±250mm deeper
than the horizontal rails to ensure the maximum clear opening (height). 

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen.
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications.
Drawings subject to any change.

 

 G200
 Section-Line  

 

Verticale doorsnede
Coupe verticale

Vertical cut

Max. Deuroppervlak // Surface max. porte // Max. surface door      =>     18 m² 
Max. Deurgewicht // Poids max. porte // Max. weight door               =>    300 Kg 
Max. Dagmaathoogte // Hauteur jour max. // Max. clear height      =>  3000 mm
Max. Dagmaatbreedte // Largeur jour max. // Max clear width        =>  6000 mm       

Poortblad in de dagmaat (manueel)// Panneaux dessous l'ouverture jour (manuel)   =  170 mm
// Door in the clear height (manually) :
Poortblad in de dagmaat (Motor)// Panneaux dessous l'ouverture jour (moteur)         =   0 mm   
// Door in the clear height (Engine):
Rails onder de dagmaat // Rails dessous l'ouverture jour // Rails in the clear height      =   10 mm 

In combinatie met VA-isolator zijn andere inbouwmaten van toepassing --> Vraag naar bijkomende fiches. 

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D           
Inbouwdiepte  

Dimension du recul

SZ 11 2250 mm 250 + 3325 mm
SZ 12 2580 mm 250 + 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm

A   (mm) 
Dagmaathoogte  

Hauteur jour    
Clear height

C   (mm)                           
Horizontale raillengte  

Longueur rails horizontaux 
Length horizontal rails

2000 - 2125 2605

2126 - 2250 2730

2251 - 2375 2855

2376 - 2500 2980

2501 - 2750 3230

2751 - 3000 3480

Motorrail               
Rail moteur     
Engine rail

A             
Dagmaathoogte  

Hauteur jour      
Clear height

D          
Inbouwdiepte  

Dimension du recul 
Built-in depth

Max. gewicht    
Poids max.         

Max. Weight

ZS 20 2250 mm ±250 + 3325 mm 225 kg
ZS 30 2580 mm ±250 + 3575 mm 225 kg
ZS 40 3000 mm 4335 mm 225 kg
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L-Door E 600 - E 800 - I 1000 

C C

Dagmaatbreedte
Largeur ouverture jour
Clear passage width

80
- Tussen aanslag en opkant
- Entre la battée et le talon

- Between grid and threshold

Teruggemetselde gevel
Retour en maçonnerie
Recurring facade  Min. 85 mm  Min. 85 mm 

 

 G200
 Section-Line  

 

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D           
Inbouwdiepte  

Dimension du recul

SZ 11 2250 mm 250 + 3325 mm
SZ 12 2580 mm 250 + 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm
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B B

 C
 

 Min. 100mm  Min. 100mm 

Indien de inbouwdiepte minder is dan voorgeschreven,
gelieve contact op te nemen met  L-door 053/66.44.00.
Maatvoeringen enkel voor R60 Section Line.

Si la dimension du recul est inférieure à celle préconisée,
veuillez contacter L-door au 053/66.44.00.
Dimension seulement pour R60 Section Line.

If the build-in depth is less than prescribed, we kindly 
ask you to contact our L-Door support 053/66.44.00.
Measurements count only for the R60 Puma- & Nature-line.

Horizontale doorsnede
Coupe horizontale

Horizontal cut

Verticale doorsnede
Coupe verticale

Vertical cut

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

 

 R60 (Rechte Rail) 
 Puma- & Nature-Line

 

Max. Deuroppervlak       =>     18 m²        <= Surface max. porte
Max. Deurgewicht          =>    300 Kg       <= Poids max. porte
Max. Dagmaathoogte   =>  3000 mm    <= Hauteur jour max.
Max. Dagmaatbreedte  =>  6000 mm    <= Largeur jour max.   

Deurblad onder dagmaat (Motor) =   85 mm  = Panneau dessous ouverture jour
Rails onder de dagmaat                  = 110 mm  = Rails dessous ouverture jour

Enkel elektrische uitvoering mogelijk
Seulement version électrique possible

Max. Deuroppervlak // Surface max. porte // Max. surface door      =>     18 m² 
Max. Deurgewicht // Poids max. porte // Max. weight door               =>    300 Kg 
Max. Dagmaathoogte // Hauteur jour max. // Max. clear height      =>  3000 mm
Max. Dagmaatbreedte // Largeur jour max. // Max clear width        =>  6000 mm       

Poortblad in de dagmaat (Motor)// Panneaux dessous l'ouverture jour (moteur)         =   85 mm   
// Door in the clear height (Engine):
Rails onder de dagmaat // Rails dessous l'ouverture jour // Rails in the clear height      =   110 mm

Enkel elektrische uitvoering mogelijk (motor) // Seulement version électrique possible (moteur) // Only electric application possible (engine)

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen.
Finition intérieure non inclus.
Interior completion surrounding the building shell are not included. 

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications
Drawings subject to any change.

(rail droit)
(straight rail)

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D         
Inbouwdiepte  
Dimension du 

recul
SZ 11 2250 mm 3325 mm
SZ 12 2580 mm 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm

A   (mm) 
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

C   (mm)                           
Horizontale raillengte  

Longueur rails horizontaux

2000 - 2125 2895

2126 - 2250 3020

2251 - 2375 3145

2376 - 2500 3270

2501 - 2750 3520

2751 - 3000 3770

Motorrail               
Rail moteur     
Engine rail

A             
Dagmaathoogte  

Hauteur jour      
Clear height

D          
Inbouwdiepte  

Dimension du recul 
Built-in depth

Max. gewicht    
Poids max.         

Max. Weight
ZS 20 2250 mm 3325 mm 225 kg
ZS 30 2580 mm 3575 mm 225 kg
ZS 40 3000 mm 4335 mm 225 kg

Alu TH250 2250 mm 3300 mm 300 kg
Alu TH300 3000 mm 4130 mm 300 kg
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LDoor I 600 - I 800 - I 1000

B B

Dagmaatbreedte
Largeur ouverture jour
Clear passage width

80
- Tussen aanslag en opkant
- Entre la battée et le talon

- Between grid and threshold

 Min. 100 mm  Min. 100 mm 

 8
0 

VA-isolator

Binnenafwerking rondom ruwbouw niet inbegrepen
Finition intérieure non inclus

Schetsen werden opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen
Les dessins ont été établis sous réserve de modifications

 

 R60 (Rechte Rail) 
 Puma- & Nature-Line

 

Max. Deuroppervlak       =>     18 m²        <= Surface max. porte
Max. Deurgewicht          =>    300 Kg       <= Poids max. porte
Max. Dagmaathoogte   =>  3000 mm    <= Hauteur jour max.
Max. Dagmaatbreedte  =>  6000 mm    <= Largeur jour max.   

Deurblad onder dagmaat (Motor) =   85 mm  = Panneau dessous ouverture jour
Rails onder de dagmaat                  = 110 mm  = Rails dessous ouverture jour

Enkel elektrische uitvoering mogelijk
Seulement version électrique possible

(rail droit)
(straight rail)

Puma- & Nature-line poorten zijn steeds in combinatie met een bekleding op de poort.
De voorgestelde dorpelpositie is een standaardopstelling. 
Deze kan afwijken in functie van de gekozen bekleding en/of positie van het poortblad.
Bij twijfel, gelieve zicht te wenden tot onze L-Door R&D-afdeling. 

Les portes Puma- et Nature-line sont toujours en combinaison avec un habillage.
La position du seuil proposée, est une configuration standard. 
Celle-ci se peut déroger en fonctionne de l'habillage choisi et/ou position de la porte.
En cas de doute, veuillez vous adresser notre département R&D de L-Door. 

Puma- and Nature-line doors are always in combination with a cladding on the door.
The given position of the sill is a standard set-up.
This might differ in function of the chosen cladding and/or the position of the door.
When in doubt, may we ask you to contact our L-Door R&D departement. 

Motorrail               
Rail moteur

A              
Dagmaathoogte  

Hauteur jour

D         
Inbouwdiepte  
Dimension du 

recul
SZ 11 2250 mm 3325 mm
SZ 12 2580 mm 3575 mm
SZ 13 3300 mm 4335 mm
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Kijkvensters

Kijkvensters in acrylaat

rechthoekig, kunststof, 610 x 203 mm
paneel 38-40 mm, schroefverbinding

U-waarde = 1,38 W/m2K

Afmetingen: 610 x 203 mm

610 x 203 mm

rechthoekig, kunststof, 605 x 144 mm
paneel 38-40 mm, schroefverbinding

U-waarde = 1,38 W/m2K

Afmetingen: 605 x 144 mm

605 x 144 mm

rechthoekig, zwart kunststof, 638 x 333 mm
paneeldikte 38-40 mm, schroefmontage

U-waarde = 1,38 W/m2K

638 x 333 mm

Kijkvensters in enkel gelaagd glas

Beschikbare maten:
• 300 x 300 mm
• 200 x 200 mm

Vierkant kijkvenster

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als sectionale poort.
De grootte van het kijkvenster varieert mee met de 
beschikbare ruimte in het toppaneel.

Beschikbare maten:
• 700 x 400 mm (glasmaat: 700 x 350 mm)
• 700 x 350 mm (glasmaat: 700 x 300 mm)
• 700 x 300 mm (glasmaat: 700 x 250 mm)
• 1500 x 400 mm (glasmaat 1500 x 350 mm)
• 1500 x 350 mm (glasmaat 1500 x 300 mm)
• 1500 x 300 mm (glasmaat 1500 x 250 mm)

Rechthoekig kijkvenster

Afwijkende maten op aanvraag.

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als
sectionale poort.

Boograam

Maten op aanvraag.

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als
sectionale poort.

Beschikbare maten:
• 1500 x 350 mm

Driehoek kijkvenster in midden paneel

Driehoek kijkvenster - links of rechts

Beschikbare maten:
• 600 x 300 mm
• 500 x 250 mm

Mogelijkheden glas in deze types kijkvensters:
• Helder glas
• Mat glas
• Mat glas met heldere boord*
• Gezandstraald glas*

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als
sectionale poort.

Kader wordt gelakt in zelfde kleur als
sectionale poort.
De grootte van het kijkvenster varieert mee met de 
beschikbare ruimte in het toppaneel.

* Op aanvraag
Andere maten op aanvraag.
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Opties

Cylinderslot

Materiaal: Aluminium zwart gelakt
Binnenzijde: verzinkt staal

Ventilatierooster (buitenzijde sectionale poort)

Materiaal: Wit plastic ABS
Luchtdoorlaat: 200 cm²
Afmetingen: 344 x 138 mm
Niet afsluitbaar

Ventilatierooster (binnenzijde sectionale poort)

Afsluitbaar
Materiaal: Wit plastic ABS
Luchtdoorlaat: 155 cm²
Afmetingen: 344 x 138 mm

U-waarde of thermische doorlaatbaarheid van onze sectionale poort

De warmtetransmissie met betrekking tot de sectionaalpoort wordt gecalculeerd volgens de norm EN13241-1:2003 + 

A1:20011 (Industrial, commercial and garage doors and gates) en de hier achterliggende normen EN12428 en EN10077-

2 (Thermal performance of windows, doors and shutters - calculation of thermal transmittance).

De vermelde U-waarde van de sectionaalpoort heeft steeds betrekking op het geheel van het poortblad, 

afdichtingsrubbers en railbeslag.

Voor een gemiddelde poort kan men stellen dat de U-waarde gelijk is aan 1.0 W/m²K à 1.4 W/m²K voor een poort zonder 

ramen en 1.4 W/m²K à 1.8 W/m²K voor een poort met ramen. In ieder geval blijft de U-waarde van een sectionalepoort 

uit het gamma van de Section Line steeds onder de maximaal toelaatbare U-waarde van 2.0 W/m²K zoals vastgelegd 

in de EPB-normering door het Vlaams Energie Agentschap.

Poort 1 4000 x 3600 40 mm JA 1.4

Poort 3 2500 x 2610 60 mm NEEN 1.5
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Overzicht motoren Voeding plaatsen voor motor

Wij plaatsen in geen geval het elektrisch stopcontact 

dat nodig is om de motor voor uw sectionaalpoort 

te voorzien van stroom. U dient dit zelf te voorzien 

of beroep te doen op een erkende elektricien. 

Onderstaande tekening geeft de benodigde positie van 

het stopcontact weer.

Max. 300 mm

Stopcontact
3400 mm tot een dagmaathoogte van 2250 mm

3700 mm tot een dagmaathoogte van 2500 mm

4400 mm tot een dagmaathoogte van 3150 mm

T

2 | Automatisatie / L-Door Efficiency | Intensity

E600 E800 I600 I800 I1000 I1200 E Accu

600 600 400800800
  1000
-1200

- Statusdisplay batterij

< 0,5 W < 0,5 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Ofwel ventilatiestand

- Automatisch sluiten (AR) 
- Ofwel ventilatiestand

Ramp-functie Ramp-functie

13 cm15 cm 17-24 cm

OVERZICHT 
GARAGEDEURAANDRIJVING

Max. Deurblad oppervlak

Met voorbereiding voor
smartGarage App

Codering

Trek- en drukkracht (N)

Loopsnelheid  (cm/sec.)

Verlichting (LED)

Speciale functies

Handzender

Softloop

Vermogen in Stand-by

1,6 W 1,6 W 0,4 W

10 m210 m2 14 m2 14 m2 17 m2

  1000
-1200

< 4 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Verkeerslichten besturing

Ramp-functie

15-24 cm

1,6 W

17 m2 8 m2

Overzicht per motor

Efficiency | Intensity

E600 E800 I600 I800 I1000 I1200 E Accu

600 600 400800800
  1000
-1200

- Statusdisplay batterij

< 0,5 W < 0,5 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Ofwel ventilatiestand

- Automatisch sluiten (AR) 
- Ofwel ventilatiestand

Ramp-functie Ramp-functie

13 cm15 cm 17-24 cm

OVERZICHT 
GARAGEDEURAANDRIJVING

Max. Deurblad oppervlak

Met voorbereiding voor
smartGarage App

Codering

Trek- en drukkracht (N)

Loopsnelheid  (cm/sec.)

Verlichting (LED)

Speciale functies

Handzender

Softloop

Vermogen in Stand-by

1,6 W 1,6 W 0,4 W

10 m210 m2 14 m2 14 m2 17 m2

  1000
-1200

< 4 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Verkeerslichten besturing

Ramp-functie

15-24 cm

1,6 W

17 m2 8 m2
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Copyright © L-door Group 2020
Alle opmerkingen inzake deze productcatalogus kan u richten aan communication@l-door.be.

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op 
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L-door Group.

Aansprakelijkheid.
De inhoud van deze productinfo is met de grootste zorgen samengesteld, doch behoudt  L-door zich het recht 
om technische wijzigingen aan onze producten door te voeren of producten te vervangen zonder voorafgaande 
kennisgeving. 

Kleurrichtlijnen: er kunnen zich kleurverschillen voordoen door verschillende drukmethoden.

L-DOOR Hoofdzetel
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

CRE-8-IVE by L-DOOR
Affligemsestraat 410
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
hello@cre-8-ive.be
www.cre-8-ive.be

facebook.com/ldoor.group

twitter.com/Ldoor_group

youtube.com/user/sectionaalpoort

plus.google.com/+ldoor

instagram.com/ldoor_group

linkedin.com/company/l-door

pinterest.com/ldoor
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